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 دستورالعمل ایمنی آزمایشگاه 

 

 :، دستورالعمل زیر در سه بخش تدوین و الزم االجرا گردیده استهره مندی ایمن از فضای آزمایشگاهبه منظور ب

 رعایت اصول ایمنی توسط کارشناس آزمایشگاه -الف

 در محيط آزمایشگاهرعایت اصول ایمنی توسط کاربران  -ب

 بروز حادثهرعایت اصول ایمنی هنگام  -ج

 

 رعایت اصول ایمنی توسط کارشناس آزمایشگاه -الف

 .نحوه کار با دستگاه ها و استفاده از تجهيزات ایمنی در صورت بروز خطر توسط کارشناس آموزش داده شود (1

 .و در صورت نياز کاليبره گردند تتمامی دستگاه ها به طور مستمر و دوره ای توسط کارشناس نظار (2

 .کارشناس آزمایشگاه جهت تماس در مواقع ضروری و بروز حادثه در مکان مناسب نصب شودشماره تلفن  (3

وسایل ایمنی شامل . از وسایل و تجهيزات آزمایشگاه و نيز شرایط ایمنی آن به صورت منظم بازدید به عمل آید (4

شلنگ ها، لوله  شيميایی، بست وسایل اطفاء حریق، جعبه کمک های اوليه، محل های ذخيره و نگهداری مواد

 .کشی آب و اتصاالت تحت فشار، تابلو و کابل های برق است

 .دقت شود وسایل موجود در محيط های آزمایشگاه در صورت نياز مجهز به سيم اتصال به زمين باشند (5

 .خطرات آزمایشگاهی شامل خطرات شيميایی، فيزیکی، زیستی و الکتریکی ارزیابی گردد (6

 .ی در معرض مستقيم نور خورشيد، تابلو و کاالهای برق نباشدمحل نگه داری مواد شيميای (7

محل نگهداری مواد اکسيدکننده مرطوب نبوده و در معرض نور آفتاب نيز نباشد و به دور از سایر اسيدهای آلی  (8

 .باشد
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ع حادثه همچنين جهت جلوگيری از وقو. نشود و در انبار نگهداری گردد همواد شيميایی مازاد در آزمایشگاه انباشت (9

 .مواد شيميایی ناسازگار کنار هم قرار نگيرند

سيلندرهای گاز اعم از پر و خالی بایستی در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه یا زنجير به طور   (11

 .ایمنی مهار گردند

 .ظروف شيشه ای شکسته و یا ترک خورده دور انداخته شود  (11

ویژه ضایعات زیستی و شيميایی در سطل های زباله درب دار و جمع آوری  بر نگهداری ضایعات آزمایشگاهی به  (12

 .منظم آن ها جهت خروج از آزمایشگاه نظارت گردد

 

 در زمان حضور در آزمایشگاهرعایت اصول ایمنی توسط کاربران  -ب

 .حضور دارندمجوز فرم تعهد نامه را تکميل نموده و استفاده از آزمایشگاه تنها منحصر به افرادی است که  (1

 .هنگام ورود و کار در آزمایشگاه داشتن روپوش، ماسک و دستکش الزامی است (2

 .خوردن، آشاميدن، نگهداری مواد غذایی و نوشيدنی ها در آزمایشگاه مطلقا ممنوع است (3

 .دستورالعمل ایمنی آزمایشگاه به دقت مطالعه شود (4

 .روش استفاده از دستگاه های آزمایشگاهی را آموخته باشد کاربر تنها زمانی می تواند از دستگاه استفاده نماید که (5

 .از هرگونه ریسک و خطرپذیری در کار اجتناب گردد (6

های اوليه، کپسول  های وسایل ایمنی شامل جعبه کمک تکاربر موظف است محل و نحوه استفاده و محدودی (7

 .ا بداندنگ خطر آتش سوزی، روش های ایمنی ر، زهای آتش نشانی

ظف است واکنش های شيميایی و آزمایش های زیستی را از جهت خطرآفرینی و موارد مرتبط مورد توجه کاربر مو (8

همچنين کارشناس آزمایشگاه را در جریان . دقيق قرار دهد و پيش بينی ها و تمهيدات الزم را به کار بندد

 .آزمایشات خود و نکات ایمنی مربوطه قرار دهد

 (مثال اسيدها با مواد اشتعال زا)هداری نشود عوامل ناسازگار کنار یکدیگر نگ (9
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سرپوش ظروف حاوی مواد شيميایی در مواقع عدم مصرف بسته . مواد شيميایی با احتياط حمل و نقل شوند  (11

 .باشد

. استفاده و ترکيب هرگونه مواد شيميایی باید در زیرهود انجام گردد. هرگز مواد شيميایی را بو نکرده و نچشد  (11

 .دن اسيد به آب، به صورت قطره قطره و آرام انجام گيردموقع اضافه کر

 .گير قرار داده نشود در نزدیکی محلی که با گرما کار می شود مواد شيميایی فرار و آتش  (12

 .از نگهداری طوالنی هر ماده شيميایی در برابر نور خورشيد خودداری شود  (13

 :، باید بر روی ظرف آن موارد زیر نوشته شودددار در صورتی که ماده ای پس از استفاده نياز به نگهداری  (14

 نوع ماده 

 نام استفاده کننده 

 تاریخ ساخت یا استفاده 

 تاریخ انقضا یا اتمام استفاده 

 شرایط نگهداری 

 :از ریختن مواد شيميایی به خصوص موارد زیر در سينک آزمایشگاه جدا خودداری شود  (15

  ،مانند فلزات قليایی، ترکيبات آلی فلزی، هيدریدها، آسيل هاليدهاموادی که تمایل شدید به ترکيب با آب دارند 

  تاليم، کروم و نمک های آن ها(مثل جيوه، سرب)مواد سمی از قبيل فنول ها، سيانيدها، نمک فلزات سنگين ، 

 مواد تهوع آور مثل مرکاپتان ها 

 امواد اشک آور مثل آسيل هاليده 

 مواد آتشگير مثل حالل ها 

 نند اسيدهای غليظمواد خورنده ما 

 موادی که در برابر باکتری ها مقاوم بوده و به آسانی تجزیه زیست شيمی نمی شوند، مثل هگزاکلروبنزن. 

 مواد زیستی مثل اجساد جانوران تشریح شده و یا نمونه های بافتی و سلولی 
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  ر ریختن پليت ها، باید حتما قبل از دو)خودداری از ریختن پليت های حاوی نمونه های ميکروبی در سطل زباله

 (دزدایی صورت گيرتوسط اتوکالو آلودگی 

 خودداری از ریختن محيط های مایع حاوی نمونه های ميکروبی در سينک آزمایشگاه 

از وسایل غيراستاندارد شامل سه راهی های برق نامطمئن استفاده نشود و حتی االمکان وسایل برقی مستقيما به   (16

 .پریز وصل شود

 .خودداری گردد ،تجهيزات ناقص و یا تجهيزاتی که احتمال معيوب بودن آن می رود از کار با  (17

 .له به کارشناس آزمایشگاه گزارش شودصاز تعمير دستگاه اجتناب و خرابی دستگاه بالفا  (18

تنظيم رگالتور سيلندر گازهای تحت فشار و نيز سایر دستگاه ها باید صرفا توسط متخصص  تعمير، تعویض و  (19

 .انجام گيردمربوطه 

تمام حوادثی که اتفاق می افتد حتی اگر جزئی باشد، هرگونه شکستن وسایل، خرابی دستگاه ها، آسيب ها،   (21

 .کاهش فشار آب یا گاز یا نصب نامناسب تجهيزات گزارش داده شود

 .از جابجا کردن وسایل بدون هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه جدا خودداری شود  (21

 .لوازم، مواد شيميایی و محلول ها ترک نشودهرگز ميزکار با   (22

از رهاسازی دستکش هایی که احتمال آلودگی دارند، . از دستکش های فرسوده یا پاره به هيچ وجه استفاده نشود  (23

 .جدا خودداری شود

 .قبل از استفاده از وسایلی مثل تلفن باید دستکش ها را درآورده و دست ها شسته شوند  (24

 .ان های عمومی روپوش و لباس آزمایشگاهی تعویض شودقبل از ورود به مک  (25

 .پس از انجام کار دو شاخه برق دستگاه از پریز جدا شود  (26

 .ب شودرتپس از اتمام کار، با رعایت روش های استاندارد، ميز و محل کار آزمایش تميز و م  (27

 .لی خود برگردانده شودکليه ظروف و ابزار مورد استفاده پس از آزمایش کامال تميز شود و به محل اص  (28
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زباله های آزمایشگاه اعم از شيميایی و ميکروبی در سطل های زباله درب دار مناسب جمع آوری، در صورت نياز   (29

ده و سریعا از محيط آزمایشگاه خارج شده و تا زمان حمل و دیب آلودگی زدایی گرسبرچسب گذاری و به نحو منا

 .دفن در محل ایمن نگه داری گردد

تجمع پليت ها و ابزار الزم جهت کشت های ميکروبی در زیر هود المينار خودداری گردد و بالفاصله پس از از   (31

 .اتمام کار، زیر هود المينار آلودگی زدایی شود

با نماد  یستیعالمت هشدار دهنده خطر ز کیشود،  یاستفاده م شگاهیدر آزما یکه از عوامل عفون یموارد در  (31

 .به محل کار نصب شود یدر درب دسترس دیبا یستیخطر ز یجهان

حرکت سانتریفيوژ هنگامی که دستگاه قفل شدن هستند که از  کی یدارا وژهايفیکه سانتر دشوحاصل  نانياطم  (32

 .کند یم یريجلوگر باز شدن درب هنگام حرکت روتودرب باز است و نيز از 

 .شده هستند دهیبر یو لبه هاهای مویی  از ترک یعار وژيفیسانتر یکه لوله ها دیقبل از استفاده مطمئن شو  (33

 

 هثرعایت اصول ایمنی هنگام بروز حاد -ج

 .خونسردی خود را حفظ نمایيد (1

 .نزدیکترین زنگ خطر آتش سوزی را فعال نمایيد (2

 .با شماره تلفن های اضطراری تماس بگيرید (3

ا از محل آلوده دور شوید، سپس اگر ظرفی شکست و مواد شيميایی ریخت سعی کنيد کمتر تنفس نموده و سریع (4

 :موارد زیر را انجام دهيد

 مدتی صبر کنيد تا مواد معلق ته نشين شود. 

 محل را با حوله کاغذی بپوشانيد. 

 محلول ضدعفونی کننده مناسب را به آرامی در محل بریزید. 

 محل را تميز نموده و در صورت لزوم عمل فوق را تکرار کنيد. 
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 :شيميایی به موارد زیر توجه نمایيدشش مواد هنگام پا (5

 اگر پاشش در خارج از هود اتفاق بيفتد آزمایشگاه را ترک نمایيد. 

  دقيقه با آب فراوان بشویيد 15در صورت پاشش به بدن و یا چشم ها عضو آلوده شده را حداقل. 

 در صورت نياز به مراکز درمانی مراجعه کنيد و اقدامات پزشکی الزم را انجام دهيد. 

در صورت نشت مواد سمی یا قابل اشتعال، تجهيزات ایجاد کننده جرقه یا شعله را بالفاصله خاموش نمایيد و  (6

 .آزمایشگاه را ترک نمایيد

اگر کشت باکتریایی در هر مکانی ریخته شد باید بالفاصله آن ناحيه را با دستمال کاغذی آغشته به مواد ضد  (7

دقيقه در محل آلودگی باقی بماند سپس آن ناحيه  21ا این دستمال حدود عفونی کننده بپوشانيد و اجازه دهيد ت

 . را شسته و دستمال آلوده را در ظرف تعيين شده برای اتوکالو قرار دهيد
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  مقررات ایمنی کپسول هاي گاز

ی و گاه یکننده، خنث ديخورنده، اکس ر،یپذ اشتعال ،یسم توانديآن م یگاز با توجه به نوع محتوا یها کپسول

 فشار یگاز فشرده شده در کپسول دارا ادیحجم ز ،ییايميبر خطرات ش هوالع. چند نوع خطر همزمان باشد یدارا

 جا به جا نمودن و نیبنابرا. موشک عمل کرده و پرتاب شود کیرا دارد که مانند  تيقابل نیاست و ا االییب اريبس

 .دقت انجام شود تیدر نها دیها با کپسول نیا ینگهدار

  تيسم –ی سوختگ - و انفجار یسوز آتش -ی خفگ:  خطرات

 :توجه شود ریز یمنیگاز بهتر است به نکات ا یدارا یها از خطرات فراوان کپسول یريشگيجهت پ

 لین آنها صرف نظر کرده و از وساندهل دادن و غلطا ن،يزم یآنها بر رو دنيجهت حمل و نقل کپسولها از کش 

 هستند، استفاده شود یمنیکمربند ا یبه جا کردن کپسول که داراجا  مخصوص

 دیيبه شدت اجتناب نما نيزم یو رو گریکدی یاز افتادن کپسولها بر رو. 

 کنديوارده محافظت م یها بيخروج گاز در برابر آس چهیاست که از در الهکیک یهر کپسول دارا. 

 شود ريسطح محکم و ثابت، زنج کیبه  ستادهیبه صورت جداگانه و در حالت ا دیهر کپسول با. 

  شود  نصب چهیدر یبر رو (ورتالورگ)کننده فشار گاز  ميدستگاه تنظ کیکپسول حتماً  کیقبل از استفاده از. 

 آن قرار داد یرا مجدداً رو الهکک دیبا شود،ياستفاده نم یمدت از کپسول والنیچنانچه به صورت ط. 

  کپسول کنترل گردد چهیصابون نشت گاز از دربه طور مرتب با استفاده از کف و. 

 رنديمورد استفاده قرار گ دیاند، نبا شده رهيماه ذخ 35از  شتريمدت زمان ب یکه برا ییها کپسول. 

 رنديو پر رطوبت قرار گ سيخ یدر فضاها دیها نبا کپسول. 

 گرم کننده از اطراف کپسول دور نگهداشته شوند لیشعله و وسا. 
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 نمادهاي مواد شيمياییآشنایی با 
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 ربرخی از مواد شيميایی ناسازگا

 

 ناسازگار است با ماده شيميایی ردیف

 الکل –پرمنگنات ها  –نيتریک ديسا استيک ديسا 1

 آب اکسيژنه –نيتریک اسيد   و سولفوریکاسيد  مخلوط  استن 2

 نبرک دي اکسيد–هالوژن ها  – نبرک تتراکلرید–آب  فلزات قليایی 3

 پراکسيدها –قلياها  –اسيد ها  آلومينيوم 4

 برم –ید  –کلر  –جيوه  آمونياک 5

 گوگرد –نيترات ها  –مایعات آتش گير  –فلزات پودر شده  –اسيدها  آمونيوم  تارتين 6

 آب کلسيم ديسکا 7

 (هيدروژن پراکسيد)آب اکسيژنه  مس 8

 اسيدها سيانيدها 9

 سدیم پراکسيد –نيتریکاسيد   –هيدروژن پراکسيد =  آمونيوم تارتين مایعات آتش گير 11

 مواد آتش گير –استن  –الکل ها  –نمک هاي فلزي  –آهن  –کروم  –مس  هيدروژن  ديسکارپ 11

 استيلن –آمونياک  جيوه 12

 اسيد ها نيترات ها و نيتریت ها 13

 مایعات و گازهاي آتش گير نيتریکاسيد  14

 هوا –ترکيبات اکسيژن دار مثل کلرات ها  –گوگرد  فسفر 15

 آب –بازهاي قوي  –الکل ها  پنتااکسيد فسفر 16

 سولفوریکاسيد  ميساتپ پرمنگنات 17

 ترکيبات آلومينيوم –تارتاریکاسيد  نقره 18

 پراکسيدها –قلياها  –اسيدها  –کليه مواد اکسيدکننده  روي 19

 استيک ديسا –اتانول  –متانول  میدس پراکسيد 21

 پتاسيم پرمنگنات –پتاسيم پرکلرات  –پتاسيم کلرات  سولفوریک  اسيد 21


